
   אמרנו לכם!אל תגידו שלא

בסייעתא דשמיא

רוצה נכדים שומרי תורה? אל תתן את קולך לבוגדים !

אנחנוּבוּבות? הפעם נוכיח להם ש... 

בחרנו ללכת...  כצאן לטבח!בחרנו להיות...  חרשים!כי בחרנו להיות...  עוורים!

בסייעתא דשמיא

זכור! בכנסת מעולם לא היה מאבק על עצם גיוס חרדים, המאבק הוא רק, מי הוא בן ישיבה ומי לא...

אנחנו לא כ"כ תמימים, אנחנו יודעים שאין לכם בעיה עם "גיוס חרדים" וכל 
המחאות שלכם הם רק על גיוס בני ישיבות "עילויים", אנחנו יודעים שאתם 
מתכוננים להקריב יותר מחמישים אחוז מהציבור החרדי לצבא, שמענו את כל 
מה שאמרתם בתקשורת לגבי הגיוס... ראינו את התנהלות בנושא כשמעולם 
לא איימתם לפרוש מהקואלציה בשביל זה... ואם אתם חושבים אותנו לכבשים, 
יכול להיות שחלק מהציבור אכן כזה תמים, אבל אנחנו לא! - לא נלך אחריכם 

כצאן לטבח...
זכור! ביום שלישי בשעה 10.00 בערב כל ההבטחות והסיסמאות בטלים ומבוטלים, 
בימים של אחרי ישאר לך בפה רק הטעם החמוץ, של "איך הייתי פתי מאמין..."

לא

למה כן חרדים?
מגייסים



נבדלת  מיעוט  קבוצת  היותה  בשל  לצבא  נקראת  לא  הערבית  "האוכלוסיה 
שלא יכולה להזדהות עם השירות הצבאי ובשל התנגדות הצבא לכך. ...צעירים 
מן המגזר הערבי נפטרים משירות זה ויכולים לפנות ללימודים גבוהים או 
 לתעסוקה עם הגיעם לגיל איננו שוויוני". 

בשירות  להתנדבות  מתנגדים  בישראל  הערבית  הקהילה  ממנהיגי  "רבים 
ההתנדבות  שתהליך  מתהליך "ישראליזציה"  חוששים  המתנגדים  האזרחי. 
עשוי לחולל בקרב הצעירים. עוד חוששים המתנגדים לכך שזהו רק צעד ראשון 
האפליה  כנגד  ומוחים  כולו  הערבי  המגזר  צעירי  על  חובה  גיוס  להפעלת  בדרך 
הנמשכת של הציבור. לצורך ההתנגדות הוקם "ועד פעולה" שתפקידו להזהיר 
את הצעירים מהתגייסות לשירות האזרחי, תוך ניהול קמפיין משמעותי כנגד 
 השירות האזרחי". 

"הימים היו ימי הקמת המדינה, עם תום מלחמת העצמאות, ורווחה התפיסה 
לבני  חובה  לגיוס  לקרוא  יהיה  נכון  לא  כי  והממשלה  הכנסת  חברי  בקרב 
בהכרח  שאינה  אוכלוסיה  על  גיוס  חובת  הטלת   .... הערבית,  האוכלוסיה 
ובמצפונם;  ברגשותיהם  לפגיעה  לגרום  עלולה  ישראל,  מדינת  עם  מזוהה 
מהמיעוט  לדרוש  אין  יהודית"  "מדינה  המדינה  בהיות   - האידיאולוגי  הטעם 
הערבי לגלות נאמנות למדינה ולמוסדותיה, ואילו צה"ל נתפס ככור היתוך 

של החברה היהודית הישראלית, כנגזר מצביונה המובהק של המדינה". 
  

השופט חשין: > "יש לבטל את החוק (טל) מיידית, לו היה מדובר ומה אתנו ???...
ניתן  היה  במדינה,  חלק  נוטלים  שאינם  הנטורי-קרתא  באנשי 
החרדית  לחברה  בניגוד  מגיוס,  מוחלט  פטור  להם  להעניק 
 שמהווה חלק מהנוף השלטוני בישראל". 

למה לא ערבים?
מגייסים
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ראשי הממשל מודים ש"בכפיה יהיה אפס גיוס" (אלקין, יו"ק הקואלציה), לכן הם זקוקים לנציגות חרדית גדולה בסגנון דלעיל

אל תבהל בסיסמאות, יש אלטרנטיבה !!!


